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RESUMO 

 

O Sudeste é a região mais industrializada e urbanizada do país e o setor elétrico desempenha 

papel fundamental na sua dinâmica produtiva. Considerando a importância da energia elétrica 

para a economia regional e nacional, torna-se importante mensurar a relevância do seu 

consumo para o processo de crescimento econômico. Porém, na literatura, não há consenso 

com respeito à relação causal entre consumo de energia e Produto Interno Bruto (PIB). Diante 

disso, o objetivo deste trabalho foi analisar as relações causais entre consumo de energia 

elétrica e PIB real na região Sudeste do Brasil, no período de Janeiro de 1995 a Janeiro de 

2017. Após verificar que as séries eram não-estacionárias, utilizou-se o procedimento de 

Johansen para testar a cointegração. Por meio de um Modelo de Correção de Erros Vetorial 

(VECM), foram examinadas as causalidades de curto e de longo prazo entre as variáveis. 

Logo em seguida, optou-se pela utilização do método de decomposição de variância e pela 

construção de uma função impulso-resposta no intuito de confirmar o teste de causalidade. Os 

resultados sugerem que não há causalidade de curto prazo entre energia elétrica e PIB. 

Entretanto, no longo prazo, prevalece a causalidade unidirecional do consumo de energia para 

o PIB, resultado confirmado pelo método de decomposição de variância e pela função 

impulso-resposta. Então, concluiu-se que fatores associados à restrição do consumo de 

energia elétrica como a falta de investimentos no setor elétrico e racionamentos, podem 

influenciar, no longo prazo, o crescimento da economia não só do Sudeste, mas de todo o 

território brasileiro. Como a expansão do consumo de energia está associada a elevados custos 

financeiros e grandes impactos ambientais, a adoção de políticas que estimulem um uso mais 

eficiente de energia configura-se como uma importante alternativa. 

 

 

Palavras-chave: Energia Elétrica, PIB, Região Sudeste do Brasil, Econometria de Séries 

Temporais. 
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ABSTRACT 

 

The Southeast is the most industrialized and urbanized region of the country and the electric 

sector plays a fundamental role in its productive dynamics. Considering the importance of 

electricity for the regional and national economy, it is important to measure the relevance of 

its consumption for the process of economic growth. However, in the literature, there is no 

consensus regarding the causal relationship between energy and Gross Domestic Product 

(GDP). Faced with this, the objective of this work was to analyze the causal relationships 

between electricity consumption and real GDP in the Southeast region of Brazil, from January 

1995 to January 2017. After verifying that the series were non-stationary, the Johansen 

procedure was used to test the cointegration. Through a Vector Error Correction Model 

(VECM), the short and long term causalities between the variables were examined. Next, we 

chose the use of the variance decomposition method and the construction of an impulse-

response function in order to confirm the causality test. The results suggest that there is no 

short-term causality between electricity and GDP. However, in the long term, the 

unidirectional causality of the energy consumption for the GDP prevails, a result confirmed 

by the variance decomposition method and the impulse-response function. Therefore, it is 

concluded that factors associated with the restriction of electricity consumption, such as the 

lack of investments in the electricity sector and rationing, can influence, in the long run, the 

growth of the economy not only in the Southeast, but in the entire Brazilian territory. As the 

expansion of energy consumption is associated with high financial costs and large 

environmental impacts, the adoption of policies that encourage more efficient use of energy is 

an important alternative. 

 

 

Keywords: Electric Energy, GDP, Southeastern Brazil, Time Series Econometrics. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

Da palavra grega enérgeia, energia quer dizer „força em ação‟. Como destacado por 

Mukherjee e Goswami (2009), a energia pode ser classificada em duas categorias distintas: 

energia primária e secundária. A energia primária corresponde à forma de energia que pode 

ser obtida diretamente da natureza sem sofrer alterações nas suas características básicas e que, 

após modificações, pode vir a se tornar um novo produto energético dando origem a chamada 

energia secundária, cuja forma mais usual corresponde à eletricidade. As diferentes 

classificações da energia podem ser observadas na Figura 1.  

 

Figura 1 – Classificação da Energia 

Fonte: Extraído e traduzido de Mukherjee e Goswami (2009). 
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Da Figura 1 tem-se que a energia primária pode ser subdividida entre energia 

renovável e não renovável. As fontes de energia renovável são aquelas disponíveis na 

natureza e que podem ser utilizadas de forma contínua, sendo consideradas virtualmente 

inesgotáveis como é o caso da energia solar, geotérmica, eólica, entre outras. Sua grande 

vantagem está no fato de ser uma fonte energética não poluente e de exploração local.  

Por outro lado, as fontes de energia não renovável correspondem àquelas que se 

encontram na natureza em quantidades limitadas e que uma vez esgotadas, suas reservas não 

podem ser regeneradas. Destacam-se como fontes de energia não renovável os combustíveis 

fósseis (carvão, petróleo e gás natural) e elementos radioativos como o urânio. Ao contrário 

das fontes de energia renovável, elas são altamente poluentes e sua distribuição geográfica 

não é homogênea.  

Com relação à energia secundária, tem-se a eletricidade, que se tornou um importante 

bem de consumo para a sociedade contemporânea e está intimamente associada às atividades 

de produção, locomoção, segurança, conforto e vários outros fatores ligados ao bem-estar 

social, sendo considerada a forma mais amplamente utilizada de energia em todo mundo.  

Segundo Mukherjee e Goswami (2009), a eletricidade pode ser ainda considerada um 

produto – no sentido de que sua produção depende da transformação de materiais 

combustíveis em elétrons – ou um serviço – no sentido de que não pode ser armazenada e, 

portanto, deve ser produzida e consumida simultaneamente.  

 

1.2. O Problema e Sua Importância 

 

A relevância da energia (em particular, a elétrica) no sistema produtivo, e em muitas 

atividades de consumo, é de conhecimento comum, sendo ela de fundamental importância 

para que haja crescimento econômico, industrialização e urbanização. Por outro lado, como 

ressaltado por Paul e Bhallacharya (2004), o crescimento econômico, a industrialização e a 

urbanização também podem levar a um maior consumo de energia. 

Embora haja um grande número de trabalhos que relacionam Produto Interno Bruto 

(PIB) e energia elétrica, não há consenso na literatura quanto à direção da causalidade. Por 

exemplo, Shiu e Lam (2004) e Paul e Bhallacharya (2004) encontraram resultados que 

mostram uma relação de causalidade unidirecional do consumo de energia elétrica para o PIB. 

Já o trabalho de Ghosh (2002) indicou a existência de uma relação de causalidade 

unidirecional do PIB para o consumo de energia na Índia. Outra evidencia da falta de 
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consenso na literatura pode ser encontrada no estudo de Oh e Lee (2004), cujos resultados 

apontaram para uma relação bi-direcional, ou seja, uma relação recíproca entre as duas 

variáveis.  

Gadelha e Cerqueira (2013) ressaltaram que essa falta de consenso pode ser atribuída à 

fatores como as diferentes abordagens e metodologias utilizadas, assim como aos diferentes 

estágios de desenvolvimento socioeconômico dos países ou regiões examinadas. Em países 

mais desenvolvidos, existe a predominância de setores produtivos que historicamente 

dependem menos de energia, como os setores de serviço e de tecnologia. Já em países menos 

desenvolvidos, predominam setores mais dependentes de energia, como a indústria pesada por 

exemplo.  

Com relação ao cenário brasileiro, merece destaque o estudo realizado por Xavier 

(2012), que analisou a relação entre eletricidade e crescimento econômico para a região 

Nordeste do Brasil. Seus resultados indicaram uma relação unidirecional do consumo de 

energia para a produção física industrial (utilizada pelo autor como proxy do crescimento 

econômico). Resultado semelhante também foi encontrado por Gadelha e Cerqueira (2013), 

que examinaram a relação entre o consumo de eletricidade e o crescimento econômico no 

Brasil, entre os anos de 1952 a 2010. Seus resultados indicaram a existência de causalidade 

unidirecional do consumo de energia elétrica para o PIB real per capita. 

A definição da direção da causalidade entre o consumo de energia e o PIB (ou 

crescimento econômico) pode gerar grandes implicações político-econômicas. Por exemplo, 

se for constatada uma relação causal unidirecional do PIB para o consumo de energia, 

políticas restritivas em relação ao consumo de eletricidade, tais como racionamento de energia 

ou aumento tarifário, podem não ter efeitos adversos sobre o crescimento econômico. Por 

outro lado, se for verificada uma relação unidirecional do consumo de eletricidade para o PIB, 

restrições ao consumo de eletricidade podem prejudicar o crescimento econômico e, nesse 

caso, políticas conservadoras relacionadas à eletricidade devem ser desencorajadas. Existe 

ainda a possibilidade de não ser constatada causalidade em nenhuma direção, situação 

conhecida como “hipótese da neutralidade”, onde políticas de conservação de energia não 

afetarão o crescimento econômico (ASAFU-ADJAYE, 2000; GADELHA E CERQUEIRA, 

2013; AKINLO, 2008). 

Devido às suas proporções continentais, o território brasileiro apresenta um cenário de 

grande heterogeneidade socioeconômica entre as regiões que o compõe. Essa característica 

pode refletir em variações na relação entre energia elétrica e crescimento econômico de uma 
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localidade para a outra. Sendo assim, este trabalho buscou examinar a relação entre o 

consumo de energia elétrica e o PIB na região Sudeste do Brasil. A escolha dessa região se 

deve ao posto ocupado por ela, de maior consumidora de energia elétrica do país, e geradora 

de mais da metade do PIB nacional. Conforme os dados da Empresa de Pesquisa Energética - 

EPE (2017), no ano de 2016 o Sudeste foi responsável por, aproximadamente, 49,9% do 

consumo total de energia elétrica no Brasil (residencial, comercial e industrial). Além disso, 

de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE (2017), a região é 

responsável por quase 54% do PIB brasileiro. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Investigou-se a relação entre o consumo de energia elétrica e o crescimento econômico 

na região Sudeste do Brasil, no período 1995-2017. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Especificamente, pretendeu-se: 

 

a) Verificar se há relação de curto prazo e/ou longo prazo entre o consumo de 

energia elétrica e o PIB; 

 

b) Analisar a influência da relação de causalidade entre as variáveis supracitadas 

sobre o efeito de políticas voltadas para o setor de energia.  

 

1.4. Hipótese 

 

Esperava-se que a energia elétrica desempenha-se um papel determinante no 

crescimento econômico da região Sudeste, tanto no curto, quanto no longo prazo. 
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2. O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO 

 

2.1. Breve Histórico 

 

A evolução do setor elétrico brasileiro ocorreu de forma paralela ao desenvolvimento 

econômico e industrial do país. Como exposto por Gomes et al. (2002), em sua análise 

histórica do setor elétrico brasileiro, até o final do século XVIII a atividade econômica do país 

era essencialmente agrária, se restringindo à produção de açúcar nos engenhos e à mineração. 

A presença de algumas barreiras históricas e econômicas como o trabalho escravo, o baixo 

nível de urbanização e um sistema de transporte deficiente dificultaram o desenvolvimento da 

indústria, assim como tornaram inútil qualquer esforço de industrialização até a segunda 

metade do século XIX. Dadas as características desse período, a eletricidade era até então 

inexpressiva como fonte de energia. 

Foi somente ao final do século XIX e início do século XX, com a expansão do setor 

urbano da economia, principalmente nas províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, que 

ocorreram as primeiras iniciativas de uso da energia elétrica no país. Entre os anos de 1890 e 

1900, várias pequenas usinas, principalmente termelétricas, foram instaladas para atender à 

demanda crescente de iluminação pública, do transporte, da mineração, do beneficiamento de 

produtos agrícolas e do suprimento de indústrias têxteis e de serrarias (GOMES, et al. 2002). 

Na década de 1920, a forte expansão urbana oriunda de um grande aumento da 

população brasileira – de 17 milhões em 1900 para 31 milhões em 1920 - fez com que a 

demanda por serviços urbanos aumentasse, dando então origem a um mercado interno capaz 

de absorver a produção interna de bens de consumo. Segundo Gomes et al (2002), foi somente 

depois da crise de 1929 que a política econômica brasileira começou a deixar de lado o 

modelo agroexportador e passou a promover o desenvolvimento da indústria doméstica e, 

consequentemente, a estruturação dos meios necessários à geração de energia elétrica, cuja 

oferta era essencial para o funcionamento das atividades urbano-industriais.  

Quanto ao Estado brasileiro, até a década de 1930 cabia a ele apenas o papel de 

conferir autorizações para o funcionamento do setor elétrico. Somente após a promulgação do 

Código de Águas (Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934), a União passou a ter o poder de 

autorizar e conceder o aproveitamento de energia hidráulica
1
, bem como suas fontes, para a 

                                                 
1
 A energia hidráulica ou energia hídrica é a energia obtida a partir da energia potencial de uma massa de água, 

proveniente de rios ou lagos, que se desloca por meio de um desnível ou queda d'água.   
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atividade industrial. Em 1939, a criação do Conselho Nacional das Águas (CNAE), permitiu a 

regulamentação das tarifas referentes à indústria de energia elétrica do país (VEIGA E 

FONSECA, 2002). 

 No período posterior à Segunda Guerra Mundial, devido ao processo de urbanização 

ainda em expansão, a demanda por energia elétrica começava a superar sua oferta no Brasil. 

Frente a um possível racionamento de energia, entre os anos de 1950 e 1980, o governo 

federal deu início a primeira grande reforma do setor energético. Dentre as principais ações 

tomadas pelo governo, merecem destaque a criação da Central Elétrica de Furnas, em 1957, e 

a construção das hidrelétricas do Vale do Paraíba, em 1961, do Tucuruí e de Itaipu, em 1984.  

 A partir dos anos 1980, a escassez de crédito nacional e internacional - ocasionada por 

fortes períodos inflacionários, desestabilidades políticas e falta de investimentos privados nas 

décadas de 1960 e 1970 - levou ao esgotamento da politica de financiamento do setor elétrico. 

Em função da possível deterioração das condições de funcionamento do mesmo, as soluções 

alternativas seguiram na direção de uma mudança no caráter da atuação do Estado dentro do 

setor que passa de provedor para regulador do serviço ofertado (ALBUQUERQUE, 2008). 

 A partir da década de 1990, a mudança de papel do Estado levou a um período 

caracterizado por forte movimento de privatização das empresas estatais. Destacam-se nesse 

período a implementação do Plano Nacional de Desestatização (PND), em 1992, e a criação 

do Conselho Nacional de Desestatização (CND), em 1995. No âmbito do setor de energia 

elétrica, cabe ressaltar: a criação da Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

responsável por analisar as novas concessões, realizar licitações e fiscalizar os serviços 

prestados pelas empresas recém-privatizadas; a criação do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), responsável pela coordenação da operação das usinas e redes de transmissão 

do Sistema Interligado Nacional (SIN); e, a criação do Mercado Atacadista de Energia 

(MAE). 

 A criação da ANEEL merece destaque, pois, apesar de sua importância estratégica 

para os processos de crescimento e desenvolvimento econômico, o setor de energia 

necessitava de uma ação coordenada entre fiscalização e planejamento, para promover seu 

bom funcionamento. Dentre as funções posteriormente atribuídas à ANEEL, destacam-se: a 

fiscalização das concessões para atividades de geração, transmissão e distribuição de energia 

elétrica; a determinação das tarifas de energia; a promoção do processo licitatório para novas 

concessões; a solução de litígios administrativos entre os agentes do setor e regulamentação 

da exploração das fontes de energia; entre outras.  
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 Com uma matriz energética apoiada principalmente na produção hidrelétrica, a 

produção de energia elétrica no Brasil sempre foi vulnerável a fatores climáticos. Em 2001, 

uma forte crise hídrica levou a um racionamento de energia, o que causou grande impacto 

sobre o consumo de eletricidade e, por consequência, afetou de forma significativa o PIB do 

país. A partir dessa crise, tanto o governo quanto as empresas de energia direcionaram seus 

esforços para uma busca por novas fontes primárias de energia, assim como para melhoria da 

capacidade de geração e transmissão de eletricidade no médio e longo prazo 

(ALBUQUERQUE, 2008).  

 Uma última grande reforma no setor ocorreu em 2004, com a introdução do Novo 

Modelo do Setor Elétrico, que tinha como objetivos principais: garantir a segurança no 

suprimento de energia; promover a modicidade tarifaria; e, a inserção social pelos programas 

de universalização como programa Luz para Todos. A implantação desse modelo marcou a 

retomada da responsabilidade do Estado sobre o planejamento do setor de energia elétrica no 

século XXI (ANEEL, 2008). 

 

2.2. Características do Setor de Energia Elétrica no Brasil 

 

 De acordo com dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2017, 

disponibilizado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Brasil é atualmente um país 

com mais de 206 milhões de habitantes e conta com cerca de 80 milhões de unidades 

consumidoras de energia, das quais mais de 85% correspondem a consumidores residenciais. 

O país conta também com uma matriz elétrica de origem, predominantemente, renovável, 

onde a geração de energia hidráulica se destaca por responder a 65,8% da oferta interna e 

mais de 60% da capacidade instalada
2
. 

 Algumas particularidades, como às dificuldades físicas ou econômicas para extensão 

da rede elétrica e as diferentes características de cada uma das cinco regiões geográficas que 

compõe o território nacional, acabam sendo responsáveis por determinar os contornos 

adquiridos pelos sistemas de geração, transmissão e distribuição que compõe o setor de 

energia elétrica brasileiro. 

 O Sudeste e o Sul se destacam como as regiões mais desenvolvidas em termos 

econômicos e sociais do país, o que, como consequência, as torna as maiores consumidoras e 

                                                 
2
 A capacidade instalada refere-se à quantidade máxima de energia que pode ser produzida a partir da 

infraestrutura disponível.  
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geradoras de energia elétrica do território nacional. Segundo dados da EPE (2017), em 2016 o 

Sudeste foi responsável por mais de 31% do total da energia gerada, enquanto o Sul ficou 

responsável por mais de 29%. Quanto ao consumo, a região Sul foi responsável por mais de 

17% do total e a Sudeste por quase 50%. 

 Para geração e transmissão de energia elétrica, o país conta com um sistema composto 

por usinas, linhas de transmissão e ativos de distribuição que atuam em conjunto e compõe o 

Sistema Interligado Nacional (SIN). O SIN abrange a maior parte do território brasileiro e é 

constituído pelas conexões que foram sendo realizadas, ao longo do tempo, de instalações 

inicialmente restritas ao atendimento exclusivo das regiões de origem: Sul, Sudeste, Centro-

Oeste, Nordeste e parte da região Norte. Existem ainda alguns sistemas de menor porte não 

conectados ao SIN, chamados de Sistemas Isolados que se encontram em regiões de difícil 

acesso, como a Amazônia (ANEEL, 2008). 

 O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é o órgão responsável pela 

coordenação e controle da operação do SIN, realizada pelas empresas geradoras e 

transmissoras de energia, sob a regulação e fiscalização da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). Dentre as vantagens do SIN, se encontra a possibilidade de troca de 

energia elétrica entre as regiões do país em momentos de estiagem em algumas delas, por 

exemplo, dada a predominância de usinas hidrelétricas localizadas em regiões com regimes 

hidrológicos diferentes. Outra vantagem é a possibilidade de operação em regime 

complementar de usinas hidrelétricas e termelétricas, que são acionadas apenas em momentos 

de pico da demanda ou em períodos de grande redução do nível dos reservatórios das 

hidrelétricas (ANEEL, 2008).  

 Já o sistema de distribuição é responsável pela conexão e o atendimento das unidades 

consumidoras, por meio das empresas distribuidoras. Segundo dados da Associação Brasileira 

de Distribuidoras de Energia Elétrica - ABRADEE (2017) - o mercado de distribuição 

brasileiro é formado por 63 concessionárias espalhadas por todo o território nacional. Em 

2016, as empresas distribuidoras foram responsáveis por atender mais de 80 milhões de 

unidades consumidoras, das quais mais de 85% corresponderam a unidades residenciais e 

7,08% a unidades comerciais. O consumo total ficou em mais de 326 mil GWh, sendo o 

consumo residencial responsável por 41% e o comercial por 24,2% desse total. 

 Por sua vez, o sistema de transmissão de energia é composto por empresas que 

obtiveram suas concessões ao participar de leilões públicos promovidos pela ANEEL. Elas 

são responsáveis pela implantação e operação da rede que liga as usinas (fontes de geração) às 
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instalações das companhias distribuidoras localizadas junto aos centros consumidores. A 

grande extensão da rede de transmissão no Brasil – chegando a mais de 134 mil quilômetros 

de linhas de transmissão e 64 concessionarias em 2016 - é explicada pela configuração do 

sistema de geração, constituído, na maior parte, de usinas hidrelétricas instaladas em 

localidades distantes dos centros consumidores (ANEEL, 2008; EPE, 2017). 

 No que tange o sistema de geração, segundo o Banco de Informações de Geração 

(BIG), disponibilizado pela ANEEL, o Brasil possui, atualmente, um total de 7.087 

empreendimentos em operação, totalizando 159.071.954 kW (Quilowatt) de potência 

instalada. Do total de empreendimentos, destacam-se: 220 usinas hidrelétricas; 3.007 usinas 

termelétricas; 426 Pequenas Centrais Hidrelétricas; duas (2) termonucleares; 682 centrais 

geradoras hidrelétricas (pequenas usinas hidrelétricas); uma (1) central geradora undi-

elétrica
3
; 527 centrais geradoras eólicas; e, 2.222 centrais geradoras solares fotovoltaicas.  

 

2.3. Panorama da Região Sudeste em Relação ao Setor Elétrico 

 

A região Sudeste se destaca em todos os segmentos do setor elétrico brasileiro: 

geração, consumo, transmissão e distribuição. Ela é a principal região consumidora de energia 

do país, respondendo por cerca de 50% da carga do Sistema Integrado Nacional (SIN), além 

da mais desenvolvida em termos econômicos e sociais, concentrando quase 54% do PIB 

brasileiro. Para atender à crescente demanda por energia, a região desenvolveu, ao longo dos 

anos, algumas alternativas de geração de energia, que elevaram sua capacidade instalada para 

mais de 44.800 Mw (Megawatt) em 2016, representando 29,8% do total nacional (EPE, 

2017). 

A geração via fonte hidrelétrica representa 58% da capacidade instalada na região, 

sendo os 42% restantes basicamente correspondentes à geração oriunda de termelétricas a 

partir de diversas fontes renováveis e não renováveis. O estado de São Paulo responde por 

mais de 43% dessa capacidade; Minas Gerais por 33%; Rio de Janeiro por 20%; e o Espírito 

Santo pelo restante (EPE, 2017). 

A região Sudeste também concentra a maior parte da capacidade de armazenamento 

em reservatórios de usinas hidrelétricas do país. A capacidade de armazenamento no 

subsistema Sudeste-Centro-Oeste representa 70% da capacidade do SIN, totalizando mais de 

                                                 
3
 Também conhecida com usina de ondas, uma central geradora undi-elétrica é responsável pela transformação 

da energia contida nas ondas marítimas em energia elétrica. 
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200 mil Mw/mês, o equivalente a mais de três meses do consumo total de energia de todo o 

país. A fonte hidrelétrica lidera a geração de energia na região Sudeste e responde por 24,5 

Gw de capacidade instalada, sendo complementada pelas térmicas a gás e pela biomassa de 

cana, que contribuem cada uma, com cerca de seis (6) Gw. Juntas, essas fontes respondem por 

mais de 88% da geração de energia elétrica do Sudeste (SIFFERT FILHO, et al. 2015).  
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3. CONSUMO DE ENERGIA E CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

3.1. Consumo Eficiente de Energia 

 

O consumo de energia pode ser entendido como um dos principais indicadores do 

desenvolvimento econômico e do nível de qualidade de vida de qualquer sociedade. Ele 

reflete o ritmo de atividade dos setores industrial, comercial e de serviços, além da capacidade 

da população em adquirir bens e serviços tecnologicamente mais avançados, como 

automóveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos (grandes consumidores de energia elétrica). 

Embora a expansão do consumo de energia possa refletir o aquecimento econômico e 

a melhoria da qualidade de vida, ela também pode estar associada a aspectos negativos como: 

a possibilidade de esgotamento dos recursos necessários para produção de energia, os 

impactos ambientais produzidos por essa atividade e o alto grau de investimento exigido na 

pesquisa de novas fontes energéticas.  

Conforme exposto pelo Atlas de Energia Elétrica do Brasil, publicado pela ANEEL 

(2008), o estímulo ao uso eficiente de energia tem sido uma das maneiras mais utilizadas 

atualmente para conter a expansão do consumo sem comprometer a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico. No Brasil, no que se refere à energia elétrica, diferentes 

estímulos têm sido aplicados de maneira sistemática desde 1985, como, por exemplo, a 

criação do PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica), que tem 

alcance nacional e é coordenado pela Eletrobras
4
.  

No âmbito legal, a legislação brasileira determina que as empresas distribuidoras de 

eletricidade destinem 0,25% de sua receita operacional líquida a programas e ações voltadas 

para a eficiência energética. Sendo que tais ações devem ser previamente aprovadas pela 

ANEEL. 

Como destacado no Plano Nacional de Energia 2030, disponibilizado pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), as práticas para estimular o uso eficiente da eletricidade podem 

ser divididas em ações educativas da população e investimentos em equipamentos e 

instalações. As ações educativas, de responsabilidade do PROCEL, são caracterizadas pela 

publicação e distribuição de manuais destinados a orientar os consumidores de diversos 

                                                 
4
A Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. é a maior empresa de energia elétrica da América Latina. 

Constitui uma sociedade de economia mista e de capital aberto sob controle acionário do Governo Federal 

brasileiro e atua como uma holding, dividida em geração, transmissão e distribuição.  
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segmentos, como residências, comércio, indústria e setor público. Os investimentos em 

equipamentos e instalações são de responsabilidade das concessionárias atuantes no setor, que 

além de destinar parte de sua receita para os programas educativos, também são responsáveis 

por projetos de eficiência energética, como: a doação de lâmpadas mais eficientes; 

substituição de geladeiras antigas de famílias carentes; e, projetos de iluminação diferenciados 

para clientes do poder público e comércio. 

 

3.2. Direção da Causalidade 

 

Com relação ao crescimento econômico, um dos grandes problemas da teoria da 

produção esta em como explicar o crescimento do produto, ou seja, do PIB. Uma abordagem 

convencional desse problema é considerar o produto Y sendo determinado pelo estoque de 

capital K e pelo estoque de mão de obra L. Dentro dessa estrutura, entretanto, é possível 

incorporar outro insumo de fundamental importância, a energia.  Assim, de acordo com Ghali 

e Sakka (2004) e Sari e Soytas (2007), a função de produção pode ser especificada da seguinte 

maneira: 

 

                                                                                                                          (1) 

 

em que Y é o PIB real, K o estoque de capital, L o nível de emprego, E é o total de consumo 

de energia e o subscrito t denota o período tempo. Tomando a diferencial total de (1), obtém-

se a seguinte expressão: 

 

 ̇    ̇    ̇    ̇                                                                                                                  (2) 

 

em que o ponto sobre as variáveis significa que as mesmas estão na forma de taxa de 

crescimento. Os parâmetros a, b e c são as elasticidades do produto com respeito ao capital, 

trabalho e energia, respectivamente. Por meio da equação (1) e (2) é possível, então, notar que 

uma das direções da causalidade, pelo menos, em termos teóricos, parte do consumo de 

energia para o PIB. Entretanto, numa função de demanda por energia (elétrica), o PIB é uma 

das variáveis que explica o consumo de energia. Assim, de acordo com Schmidt e Lima 

(2004), tem-se a seguinte função: 
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                                                                                                                                      (3) 

 

em que    é o consumo de energia (residencial, comercial e industrial),    é a tarifa de energia 

( o preço),    é o PIB,    é o preço dos eletrodomésticos e   é o preço de um bem substituto.  

Nesse sentido, nota-se que, ao menos em termos teóricos, o esperado é que haja 

causalidade bi-direcional entre energia e PIB. Assim, a dependência em ambos os sentidos 

entre PIB e energia faz com que haja duas variáveis endógenas no modelo, cada uma sendo o 

regressor em uma das equações. Logo, uma das maneiras de trabalhar esse tipo de situação, de 

acordo com Schmidt e Lima (2004), é por meio da metodologia de cointegração. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Análise de Estacionariedade 

 

O primeiro passo no estudo das relações econométricas que envolvem dados de séries 

temporais consiste na análise da estacionariedade das mesmas. Isso é importante, pois 

regressões por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), que fazem uso de séries temporais 

não-estacionárias podem incorrer em um problema conhecido como regressão espúria. Esse 

problema é constatado quando regressões com resultados aparentemente consistentes são 

obtidas a partir de séries não-estacionárias. Cabe lembrar que uma série temporal é dita 

estacionária quando ela se desenvolve aleatoriamente, ao longo do tempo, em torno de uma 

mesma média e com variância constante. 

Para análise da estacionariedade, foi utilizado neste trabalho o teste de Dickey-Fuller 

Aumentado (ADF). De acordo com Enders (1995), este teste consiste na estimação da 

seguinte equação: 

 

             ∑    
 
                                                                               (4) 

 

em que 

 

   (  ∑   
 
   ); e    ∑   

 
    

 

Nesse modelo, o coeficiente de interesse é o  ; caso ele seja igual a zero 

(estatisticamente), a série possui raiz unitária e, consequentemente, não é estacionária em 

nível. Deve-se ressaltar que a estatística necessária para saber se o coeficiente estimado de yt-1 

é estatisticamente igual a zero é a estatística tau (τ), desenvolvida por Dickey e Fuller (1979). 

Os critérios de Akaike e Schwarz podem ser utilizados para determinar o número de 

defasagens, de forma a se obter resíduos aleatórios independentes e identicamente distribuídos 

com média zero e variância constante, também conhecidos como resíduos ruído branco. 

 

4.2. Teste de Cointegração 
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Ao constatar a presença de raiz unitária nas séries, isto é, não-estacionariedade, deve-

se passar para outra etapa, ou seja, a análise de cointegração. Este tipo de análise busca 

verificar as relações de longo prazo ou de equilíbrio entre as variáveis, além de possibilitar 

verificar a existência ou não de regressão espúria. 

Uma das exigências dos testes de cointegração é que todas as séries envolvidas na 

análise tenham a mesma ordem de integração. Neste trabalho foi utilizado o teste de Johansen, 

para a análise de cointegração, o qual se baseia em um Modelo de Auto-regressão Vetorial 

(modelo VAR). Para descrever o procedimento de Johansen, considere o seguinte VAR 

envolvendo k defasagens e p variáveis (OH e LEE, 2004): 

 

                                                                                          (5) 

 

em que     é um vetor px 1 de variáveis endógenas,     , j = 1, 2,...,k, são vetores px 1 de 

variáveis defasadas,   é um vetor px 1 de interceptos,   , i = 1,2,...,k  são matrizes p x p  de 

coeficientes a serem estimados e    é um vetor p x 1 de erros aleatórios. 

 A equação (5) pode ser reescrita em sua forma “reparametrizada”, dada por: 

 

                                                                                        (6) 

 

em que   é o operador de primeira diferença,                               

         , 

 Ao analisar a matriz  , pode-se detectar a existência de relações de cointegração entre 

as variáveis contidas na matriz Y. Para haver cointegração, as linhas de   não podem ser LI 

(Linearmente Independente), visto que não é possível ter p combinações lineares – relações de 

cointegração – para p variáveis cointegradas. Portanto, o ponto central na análise de 

cointegração está no número de relações de cointegração (ou vetores de cointegração) LI, que 

é igual ao posto (r) da matriz  .  

Assim, há três situações que podem ocorrer: r = 0, caso em que não há relação de 

cointegração entre as variáveis; r = p (posto completo), em que    é estacionário; e     

 , indicando que há r relações de cointegração entre os elementos de   . O último caso 

fornece as matrizes   e   de dimensão p x r, tal que      . A matriz   contém os 

parâmetros de correção de erros (coeficientes de ajustamento para o equilíbrio de longo prazo) 
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e   é interpretado como uma matriz de vetores de cointegração, com propriedade de que      

é estacionária, apesar de    ser não estacionária. 

 De forma geral, o procedimento de Johansen consiste em estimar a matriz   e testar a 

significância de suas raízes características (posto). Os dois principais testes utilizados no 

procedimento de Johansen são: teste do traço e teste da raiz característica máxima. De acordo 

com Enders (1995), a estatística do teste do traço é dada pela seguinte expressão:  

 

            ∑        ̂  
 
                                                                                    (7) 

 

em que  ̂  é o i-ésimo valor estimado da raiz característica (também conhecido como 

autovalor) e T é o número de observações. A hipótese nula do teste é que r seja menor ou 

igual a r0, enquanto a hipótese alternativa é que r seja maior que r0 e menor que p (número de 

variáveis incluídas no modelo), 

 Por outro lado, a estatística do teste da raiz característica máxima é dada, conforme 

Enders (1995), por: 

 

                     ̂                                                                                  (8) 

 

a hipótese nula é que r seja menor ou igual a r0, enquanto a hipótese alternativa é que r seja 

igual a r0 +1. Ressalta-se que estes testes são realizados em sequência, até que a hipótese nula 

não seja rejeitada. 

 

4.3. Modelo de Correção de Erro Vetorial (VECM) 

 

O modelo VAR é uma ferramenta importante para determinar os efeitos dinâmicos de 

choques nas variáveis incluídas no modelo. Entretanto, este método é aplicado somente para 

variáveis estacionárias. Caso seja constatado a não-estacionariedade nas séries, ou seja, a 

existência de raízes unitárias, deve-se analisar a cointegração entre elas. Ao verificar relações 

de equilíbrio (relações de cointegração), pode-se estimar um Modelo de Correção de Erro 

Vetorial (VECM)
5
. 

                                                 
5
 Se as variáveis não forem cointegradas, deve-se estimar um VAR em diferenças. Neste caso a ênfase da análise 

é no curto prazo, visto que não tem como incorporar a análise de longo prazo. 
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O VECM pode ser obtido por meio da Equação (6). Para isso, é necessário substituir 

no VAR reparametrizado (Equação 6) a matriz   pela restrição de cointegração (   ). Assim, 

se obtém: 

 

                                                                                            (9) 

 

A Equação (9) é denominada de Modelo de Correção de Erros Vetoriais. De forma 

geral, o VECM é um VAR reparametrizado com as restrições de cointegração entre as 

variáveis. Cabe enfatizar que uma das principais vantagens de se trabalhar com um VECM 

está no fato de que este modelo incorpora tanto as informações de curto prazo – presente nas 

matrizes    – como as de longo prazo, contidas na matriz  . 

 

4.4. Causalidade de Granger em um VECM 

 

A vantagem de se usar o VECM para analisar as relações de causalidade, ao invés do 

teste de causalidade de Granger padrão, é o fato de que o primeiro permite distinguir a 

causalidade entre curto e longo prazo. Cabe ressaltar, de acordo com Yoo (2005), que o teste 

de Granger em um VECM é indicado para variáveis não-estacionárias e que sejam 

cointegradas. Caso as variáveis sejam não-estacionárias e não cointegradas, deve-se utilizar o 

teste de Granger padrão.  

Considere duas variáveis I(1) que sejam cointegradas. Conforme Yoo (2005), o teste 

de Granger em um VECM pode ser especificado de acordo com as seguintes equações: 

 

        ∑     
   
         ∑                      

   
                                (10) 

 

        ∑     
   
         ∑              

                                          (11) 

 

em que, no presente trabalho,    e    representam o logaritmo natural do consumo de energia 

e do PIB, respectivamente,   representa o número de lags,  ‟s representam os parâmetros a 

serem estimados,      representam os termos de erros serialmente não correlacionados e      

é  o Termo de Correção de Erros (ECT), que é obtido da relação de cointegração. 
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Dada as Equações (10) e (11), a presença de causalidade de curto e longo prazo pode 

ser testada. Considere a Equação (10). Se os coeficientes estimados da variável consumo de 

eletricidade defasada (     ) forem estatisticamente significativos, em conjunto, então, 

implica que o consumo de eletricidade causa, no sentido de Granger, o PIB, no curto prazo. 

Por outro lado, a causalidade de longo prazo pode ser encontrada testando a significância 

estatística do coeficiente de ECT (    . Similarmente, é possível examinar se o PIB causa, no 

sentido de Granger, o consumo de eletricidade na Equação (11). 

 

4.5. Decomposição da Variância dos erros de Previsão 

 

A decomposição da variância é outro método que permite analisar as relações mútuas 

entre variáveis. De acordo com Bueno (2008), a decomposição da variância é uma forma de 

mensurar que porcentagem da variância do erro é devido a cada variável endógena ao longo 

do horizonte de previsão. 

É possível decompor a variância do erro de previsão em seus vários elementos. Em um 

modelo bivariado, com duas variáveis, z e y, considerando t + h passos à frente, a variância é 

decomposta em dois blocos para cada período, isto é: 

 

  
  

 (     
       

             
 )

  
  

  
       

       
             

  

  
                         (12) 

 

em que   
  é a variância da variável y,   

  é a variância da variável z e   é o multiplicador de 

impacto de um choque sobre a variável endógena. 

 

4.6. Função Impulso-resposta 

 

 Segundo Mayorga et al. (2007), uma função impulso-resposta é capaz de delinear o 

comportamento das séries incluídas em um modelo VAR, em resposta a choques ou 

mudanças provocadas por variáveis residuais. A simulação baseada na função impulso-

resposta provê um mecanismo para estimar respostas a choques, sem manter a pressuposição 

de condições, ceteris paribus, para outras variáveis do modelo. Dado o modelo VAR: 
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                                                                                                            (13) 

 

                                                                                                  (14) 

 

O efeito de um choque, ou de uma mudança no resíduo,    , altera imediatamente os 

valores correntes da variável   , mas também os valores futuros de    e   , uma vez que os 

valores defasados     aparecem nas duas equações. 

Se os resíduos     e     não fossem correlacionadas contemporaneamente, a 

interpretação da função impulso-resposta seria direta e cada uma delas diretamente associada 

a uma variável, como aparece no modelo. Nesse caso, a função impulso-resposta relativa ao 

resíduo   , por exemplo, mediria o efeito de um choque sobre os valores correntes e futuros 

de    e sobre os valores futuros de  . 

 

4.7. Descrição das Variáveis e Fonte de Dados 

 

Os dados de séries temporais utilizados nesse estudo referentes ao consumo de energia 

elétrica e o PIB real consistem de observações mensais do período de Janeiro de 1995 a 

Janeiro de 2017 para a região Sudeste do Brasil. A escolha desse período se deve ao fato de 

ser um período de maior estabilidade da economia brasileira e do setor de energia elétrica, 

tendo em vista a consolidação do Plano Real e a reestruturação do setor energético ocorridos 

ao final dos anos 1990, e também a disponibilidade dos dados.  

 Diante da indisponibilidade da série mensal do PIB da região Sudeste, foi utilizado, 

como Proxy, o ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que apresenta 

alta correlação com o PIB
6
. O ICMS (deflacionado de acordo com o IGP-DI) e o consumo de 

energia elétrica (em GWh) foram coletados no site do Banco Central do Brasil. 

 Cabe enfatizar que as variáveis foram trabalhadas em sua forma logarítmica. Logo, os 

coeficientes retratam suas respectivas elasticidades. Para realização dos procedimentos e 

testes mencionados acima, foi utilizado o programa estatístico Eviews6. 

 

  

                                                 
6
 Em um teste simples de correlação a partir de duas séries de dados referentes ao PIB e ao ICMS a nível 

nacional, foi constatada uma correlação quase perfeita entre essas variáveis (99,62%).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como testes de causalidade costumam ser muito sensíveis à estacionariedade das 

variáveis envolvidas e muitas das séries macroeconômicas costumam ser não-estacionárias, 

como destacado por  Soytas e Sari (2003), torna-se importante verificar se as variáveis 

envolvidas no estudo são estacionárias em nível. Para isso, foi utilizado o teste de Dickey-

Fuller aumentado (ADF), que também pode ser observado em Shiu e Lam (2004), Ghosh 

(2002) e Xavier (2012). Os resultados do teste com as séries logaritmizadas são apresentados 

na Tabela 1. O teste envolveu as variáveis ICMS (proxy do PIB real)  e consumo de energia 

elétrica mensal da região Sudeste. 

 

Tabela 1 – Resultado do teste de raiz unitária ADF para as séries LCE e LPIB, no período de 

janeiro de 1995 a janeiro de 2017, região Sudeste 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: (*) significativo ao nível de 1%. Utilizou-se o critério de Akaike, com número máximo de defasagens 

igual a 15. 

Nota 2: LCE – consumo de energia elétrica (forma log.); LPIB – Produto Interno Bruto (forma log). 

 

Os resultados indicam que, ao nível de significância de 1%, ambas as séries são não-

estacionárias em nível, porém, estacionárias em primeira diferença. Isso mostra que tanto o 

PIB real quanto o consumo de energia elétrica são séries integradas de ordem um, ou seja, 

I(1).  

A não-estacionariedade em nível das séries referentes ao LPIB e ao LCE pode ser 

atribuída à influência de fatores reais (crescimento populacional, desenvolvimento 

tecnológico, recursos naturais etc.) sobre movimentos cíclicos de curto prazo (políticas fiscais 

e/ou monetárias). No período analisado, por exemplo, a implantação do Programa de 

Estabilização Econômica (Plano Real) no ano de 1994, causou impactos significativos sobre o 

Variáveis Em Nível Primeira Diferença 

LCE -1,240680 -5,363529* 

LPIB -1,100805 -4,589591* 

Nível de Significância Valores Críticos  

1% -3,456408  

5% -2,872904  

10% -2,572900  
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PIB brasileiro pelos anos subsequentes, assim como as reformas ocorridas no setor energético 

nacional impactaram o consumo de energia.  

 Para averiguar se as séries possuem, entre elas, relações de longo prazo, ou seja, se há 

relação de equilíbrio, utilizou-se o procedimento de Johansen, que também pode ser visto em 

Oh e Lee (2004). Para isso, foi necessário especificar um Modelo de Auto-regressão Vetorial 

(VAR).  

Antes de estimar o modelo VAR foi preciso determinar o número de defasagens a ser 

considerado. Assim, foram utilizados os critérios de informação de LR (Razão de 

Verossimilhança), FPE (Erro Final de Previsão), Akaike, Schwarz, e de Hannan-Quinn. Os 

resultados são apresentados na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Critérios para seleção do número de defasagens do modelo VAR 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: (*) indica a ordem de defasagem selecionada pelo critério. 

Nota 2: LR – Estatística de teste LR modificada sequencial (cada teste a 5% de nível); FPE – Erro de Previsão  

Final; AIC – Critério de Informação de Akaike; SC – Critério de Informação deSchwarz; HQ – Critério 

de Informação de Hannan-Quinn. 

 

 Conforme a Tabela 2, três critérios (LR, FPE e AIC) recomendam quatro defasagens. 

Além disso, o VAR com esse número de defasagem não apresentou nenhum indício de 

autocorrelação serial, conforme Tabela 1A do Apêndice.  Cabe ressaltar que no modelo VAR 

foi incorporado, além da constante, variáveis Dummies para captar uma possível sazonalidade 

presente nas variáveis. 

Selecionada a ordem de defasagem e considerando como variáveis exógenas tendência 

e sazonalidade realizou-se então o teste de cointegração de Johansen, cujos resultados podem 

ser observados na Tabela 3.  

 

 

 

Defasagens LR FPE AIC SC HQ 

0 NA 2,90e-05 -4,774048 -4,414998 -4,629656 

1 653,1987 2,01e-06 -7,442088 -7,027799 -7,275481 

2 41,43298 1,74e-06 -7,583597 -7,114069* -7,394776* 

3 12,22299 1,71e-06 -7,603826 -7,079060 -7,392791 

4 10,82799* 1,69e-06* -7,618579* -7,038574 -7,385329 
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Tabela 3 – Teste do Traço e do Máximo Autovalor 

Nº de vetores de 

cointegração 

Teste Traço   Teste de Máximo Autovalor 

Estatística do 

teste 

 

 

Valor Crítico 

 

 

 

 

Estatística do  

teste 

 

Valor Crítico 

Nenhum** 45,42526 20,26184 40,44424 15,89210 

Pelo Menos 1 4,981024 9,164546 4,981024 9,164546 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota 1: Adotou-se o nível de significância de 5% e o intervalo de defasagem de 1-3. 

Nota 2: (**) denota a rejeição da hipótese ao nível de 5%. 

 

Os testes do Traço e do Máximo Autovalor sugerem a rejeição da hipótese nula de não 

haver nenhum vetor de cointegração. Por outro lado, a hipótese de que existe pelo menos um 

vetor de cointegração não é rejeitada a 5%. Logo, há evidência de uma relação de longo prazo 

entre as variáveis, que pode ser observada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Vetor de cointegração normalizada para a variável LCE 

LCE Constante LPIB 

1,0000 

 

-1,973037 

(2,06143) 

-0,441480 

(0,12612) 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Nota: Erros  padrão entre parênteses.  

 

 

A partir do vetor de cointegração exposto na Tabela 4 é possível escrever a relação de 

equilíbrio (longo prazo) entre as variáveis. A variável dependente pode ser definida de acordo 

com a direção de causalidade. Caso seja constatado no teste de causalidade que o consumo de 

energia elétrica é que influencia o PIB, basta normalizar, na Tabela 4, a variável LPIB e isolá-

la. Como apontado por Ghosh (2002), a presença de cointegração entre as variáveis exclui a 

possibilidade de correlação espúria e indica a presença de causalidade de Granger em pelo 

menos uma direção, caracterizando uma relação de equilíbrio de longo prazo entre o PIB real 

e o consumo de eletricidade.  

Com o objetivo de determinar a direção da causalidade, assim como a dinâmica 

existente no curto e longo prazo, entre o PIB real e o consumo de energia elétrica, optou-se 

pelo emprego de um Modelo de Correção de Erro Vetorial (VECM), indicado para o estudo 

de causalidade entre variáveis não-estacionárias em nível e que sejam cointegradas. A mesma 

abordagem pode ser vista em Oh e Lee (2004) e Gadelha e Cerqueira (2013). 
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A Tabela 5 mostra os resultados do teste de causalidade de Granger por meio de um 

Modelo de Correção de Erro Vetorial (VECM). 

 

Tabela 5 – Teste de Causalidade Baseado em um VECM 

Variável 

Dependente 

Fonte de Causalidade (variável independente) 

Curto Prazoª  Longo Prazo
b
 

            Termo de Correção de Erro 

     --- 4,054
NS 

 -0,0309
NS 

      2,474
NS 

---  0,1226* 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota: a,b denota, respectivamente, que foi utilizado o teste Wald e teste t; NS indica que é não significativo;  

*indica que é significativo a 1%; ECT. 

 

De acordo com os resultados da Tabela 5, observa-se que, no curto prazo, não há 

nenhum tipo de causalidade entre as variáveis, visto que o teste conjunto das variáveis 

defasadas (teste de Wald) não foi significativo. Esse resultado sugere que para o caso de 

qualquer choque sofrido pelo sistema, nenhuma das variáveis (LPIB e LCE) irá realizar 

ajustes de curto prazo de forma a estabilizar o equilíbrio de longo prazo entre as mesmas, 

caracterizando uma relação de neutralidade no curto prazo. Nesse cenário, políticas 

conservadoras ou expansivas relacionadas com o consumo de energia não tem qualquer efeito 

sobre o crescimento econômico. Essa evidência também foi constatada por Asafu-Adjaye 

(2000) para o caso de alguns países, em seu estudo sobre países asiáticos em 

desenvolvimento.  

Para determinar a existência de relação de causalidade de longo prazo, verificou-se a 

significância estatística dos coeficientes dos termos de correção de erro por meio da estatística 

t. Os impactos do consumo de eletricidade no PIB real mostraram-se positivos e 

estatisticamente significantes no coeficiente do termo de correção de erro (ECT), o que 

caracteriza a presença de relação de causalidade de longo prazo do consumo de energia 

elétrica para o PIB real. Esse resultado sugere que o crescimento econômico da região Sudeste 

do Brasil é dependente da energia elétrica e que choques no consumo de eletricidade, assim 

como políticas que busquem restringi-lo, podem provocar impactos adversos no crescimento 

econômico da região no longo prazo.  
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Nesse cenário, torna-se importante que a energia elétrica auxilie no crescimento 

econômico no longo prazo e não se torne um limitador para o mesmo. Para isso, se faz 

necessário o uso mais eficiente dos recursos energéticos disponíveis no país (renováveis e não 

renováveis), maior nível de investimento no setor energético e políticas publicas adequadas. 

A utilização de fontes renováveis de energia assim como o desenvolvimento de novas 

tecnologias que utilizam energia de forma mais eficiente vêm se tornando uma tendência 

mundial. Goldemberg e Lucon (2007) destacam a conservação de energia como alternativa 

aos autos custos associados a ampliação da produção de energia no Brasil. Segundo eles, a 

eficiência energética é responsável por reduzir os custos e impactos ambientais sem 

comprometer a qualidade dos serviços prestados aos consumidores, além de postergar a 

necessidade de investimentos na ampliação da capacidade instalada.  

Com relação ao investimento no setor, Araújo (2016) destaca que a construção de 

grandes projetos de geração de energia como as usinas hidrelétricas de Belo Monte, Santo 

Antônio e Jirau não são suficientes para atender a crescente demanda por eletricidade do país. 

Segundo ele, o consumo brasileiro cresce em torno de 3 mil MW/ano, e o maior dos projetos 

irá gerar apenas 4.571 MW médios, suficientes para apenas 1,5 ano de crescimento. Uma 

saída para esse problema estaria na oportunidade do capital privado investir em projetos de 

geração de energia que apresentam menor tempo de construção, menor impacto ambiental e 

preços mais competitivos como é o caso das pequenas centrais hidrelétricas, eólicas e de 

biomassa (ARAÚJO, 2016). 

Resultados similares também foram observados em Shiu e Lam (2004). Os autores 

examinaram a relação causal entre consumo de eletricidade e PIB real para a China entre os 

anos de 1971-2000. Os resultados indicaram a existência de uma relação unidirecional que vai 

do consumo de eletricidade ao PIB real, ou seja, um aumento no consumo de eletricidade na 

China elevaria o PIB real, mas não o inverso. De forma semelhante, Soytas e Sari (2003), ao 

analisarem a relação causal entre o PIB e o consumo de energia nos 10 maiores mercados 

emergentes e países do G-7, também encontraram evidencia de causalidade unidirecional de 

longo prazo do consumo de energia para o PIB na Turquia, França, Alemanha Ocidental e 

Japão. 

No cenário brasileiro, Gadelha e Cerqueira (2013) estudaram a relação entre consumo 

de eletricidade e crescimento econômico no Brasil no período de 1952 à 2010. Em seu estudo 

também foi encontrada evidência de causalidade unidirecional, mostrando que o PIB real per 

capita é dependente do consumo de energia elétrica per capita. Resultado semelhante também 
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foi encontrado por Xavier (2012), que analisou a relação entre eletricidade e crescimento 

econômico para a região nordeste do Brasil no período de 1991 a 2012, utilizando a produção 

física industrial da região como proxy para crescimento econômico. 

De forma a comprovar o resultado encontrado no teste de causalidade de Granger por 

meio de um VECM, realizou-se a Decomposição da Variância das variáveis LPIB e LCE. Os 

resultados podem ser observados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Decomposição da variância do erro de previsão do PIB e do consumo de energia 

elétrica do Sudeste, período de janeiro de 1995 a janeiro de 2017 

Período 

(meses) 

Decomposição da variância do LPIB  Decomposição da variância do LCE 

LCE LPIB LCE LPIB 

1 2,055784 97,94422 100,0000 0,000000 

2 4,318631 95,68137 99,15206 0,847944 

3 7,884474 92,11553 99,34582 0,654179 

4 8,963519 91,03648 99,28761 0,712389 

5 10,80389 89,19611 99,09744 0,902557 

6 12,97658 87,02342 98,91281 1,087192 

7 14,97044 85,02956 98,71817 1,281830 

8 16,92342 83,07658 98,48336 1,516642 

9 18,90496 81,09504 98,23662 1,763383 

10 20,86386 79,13614 97,97809 2,021914 

11 22,79040 77,20960 97,71159 2,288413 

12 24,67237 75,32763 97,43906 2,560939 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: Ordenamento de Cholesky: LCE LPIB. 

Nota2: LCE – consumo de energia elétrica (forma log.); LPIB – produto interno bruto (forma log). 

 

Os resultados expostos na Tabela 6 indicam que, com relação à decomposição da 

variância da variável LPIB, a principal variável para explicá-la, nos primeiros meses, é ela 

mesma, mostrando, assim como na análise de causalidade, que no curto prazo o consumo de 

energia elétrica não é um fator preponderante para influenciar o PIB. Todavia, no decorrer do 

tempo, a eletricidade vai ganhando importância para explicar a variância do PIB. Isso 

confirma, então, a análise anterior, cujo resultado revela que o consumo de energia causa o 

PIB somente no longo prazo. 

 Em relação à decomposição da variância do consumo de energia (LCE), a principal 

variável para explicá-la durante todo o período analisado é ele própria, confirmando a 
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neutralidade entre as duas variáveis no curto prazo e a independência do consumo de energia 

em relação ao PIB no longo prazo. 

 Também como forma de corroborar o resultado encontrado no teste de causalidade de 

Granger, realizou-se uma análise da função Impulso-Resposta entre o Consumo de Energia 

(LCE) e do PIB (LPIB). Os resultados podem ser observados na Tabela 7.   

 

Tabela 7 – Função Impulso-Resposta do PIB e do consumo de energia elétrica do Sudeste, 

período de janeiro de 1995 a janeiro de 2017 

Período 

(meses) 

Resposta do LCE para:  Resposta do LPIB para: 

LCE LPIB LCE LPIB 

1 0,025459 0,000000 0,006900 0,047626 

2 0,023994 0,003235 0,008305 0,017737 

3 0,022677 0,000989 0,011504 0,018038 

4 0,025102 0,002355 0,008273 0,017748 

5 0,024133 0,003144 0,011018 0,019979 

6 0,023750 0,003429 0,012088 0,017320 

7 0,023631 0,003776 0,012406 0,016548 

8 0,023165 0,004255 0,012950 0,015928 

9 0,022830 0,004595 0,013693 0,015585 

10 0,022559 0,004928 0,014196 0,014868 

11 0,022255 0,005225 0,014684 0,014337 

12 0,021994 0,005502 0,015124 0,013879 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: Ordenamento de Cholesky: LCE LPIB. 

Nota2: LCE – consumo de energia elétrica (forma log.); LPIB – produto interno bruto (forma log). 

 

 De acordo com os resultados da Tabela 7, observa-se que, a resposta da variável LCE 

para mudanças ou choques sofridos por ela mesma em períodos anteriores é maior ou mais 

significativa do que sua resposta a choques ou mudanças sofridas pela variável LPIB. Esse 

resultado corrobora com a ausência de causalidade do PIB em direção ao consumo de energia 

constatado anteriormente.  

 Com relação a variável LPIB, é possível observar que sua resposta a mudanças ou 

choques sofridos por ela mesma é bem próxima a sua resposta a mudanças ou choques 

sofridos pela variável LCE no curto prazo. No entanto, com o decorrer do tempo, pode-se 

observar que a resposta do LPIB ao LCE aumenta significativamente. Esse resultado 
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corrobora com a relação de causalidade de longo prazo do consumo de energia em direção ao 

PIB encontrado no teste de causalidade de Granger.   

Uma representação gráfica dos resultados expostos na Tabela 7 pode ser observada na 

Figura 1A do Apêndice.  
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6. CONCLUSÃO 

 

No presente estudo aplicou-se o modelo VEC para examinar a relação de causalidade 

entre o PIB real e o consumo de energia elétrica na região Sudeste do Brasil. Os resultados 

mostraram que não há relação causal entre as duas variáveis no curto prazo. Entretanto, no 

longo prazo, foi constatada uma relação unidirecional do consumo de eletricidade para PIB. 

Esse resultado de longo prazo foi confirmado tanto pelo método de decomposição da 

variância quanto pela função impulso-resposta, onde ambos mostraram que, no decorrer do 

tempo, o consumo de energia passa a ter uma crescente e significativa influencia sobre o 

comportamento do PIB.  

O resultado encontrado mostra que a energia elétrica desempenha um papel 

determinante em relação ao PIB (crescimento econômico) da região Sudeste, ainda que 

apenas no longo prazo. Isso já era esperado, pois, quando se observa as características 

socioeconômicas do Brasil como um todo, nota-se que o país ainda se encontra em um estágio 

de desenvolvimento com predominância de uma estrutura produtiva concentrada em setores 

historicamente dependentes do uso intensivo de energia elétrica, como o setor industrial por 

exemplo. 

Dada a posição estratégica da região Sudeste na dinâmica econômica do país, 

esperava-se que a energia desempenha-se papel fundamental no alcance do progresso 

econômico, social e tecnológico não só do Sueste, mas de todo o território brasileiro. Nesse 

cenário qualquer alteração (choque) no consumo de energia elétrica pode influenciar, no 

longo prazo, o crescimento da economia. Desse modo, a falta de investimentos no setor 

elétrico, assim como falhas no fornecimento de energia e/ou racionamentos podem 

comprometer o crescimento de longo prazo do país.  

Cabe lembrar que a expansão do consumo de energia pode levar a efeitos negativos, 

associados principalmente ao esgotamento dos recursos necessários para produção de energia 

e aos impactos ambientais produzidos por essa atividade. Com uma matriz energética 

sustentada essencialmente por recursos hídricos, os efeitos mencionados acima se tornam 

mais acentuados no caso do território brasileiro. Desse modo, torna-se importante a adoção de 

politicas que estimulem o uso mais eficiente de energia de modo a conter o seu aumento sem 

comprometer os processos de desenvolvimento e crescimento socioeconômicos.  
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8. APÊNDICE 

 

Tabela 1 A – Resultados do Teste LM de Autocorrelação dos Resíduos. 

Defasagens Estatística LM p-valor* 

1 2.873819 0.5792 

2  3.173131  0.5293 

3  2.055017  0.7256 

4  3.771178  0.4379 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota: (*) menor nível de significância no qual não se rejeita a hipótese nula de não haver autocorrelação. 

 

Figura 1A –Função Impulso-Resposta do PIB e do consumo de energia elétrica do Sudeste, 

período de janeiro de 1995 a janeiro de 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.  

Nota 1: Ordenamento de Cholesky: LCE LPIB. 

Nota2: LCE – consumo de energia elétrica (forma log.); LPIB – produto interno bruto (forma log). 

 


